
PANNON-PALATINUS 

 

Légi felderítés, t{vérzékelés infravörös tartom{nyba 

(adalékok a vörösiszap tragédia híreihez) 

A Kolont{ri g{tszakad{st követően sz{mos csoport jelezte, hogy méréseket végeztek 

a katasztrófa sújtotta területen. A nem szervezett, és az egységes mentési elveket nem 

figyelembe vevő önkéntesek, mint ahogyan az v{rható volt ellentétes eredményeket 

tettek közzé.  Nem vonható kétségbe, hogy tevékenységüket jó sz{ndékkal és 

segítőkészen végezték. A nem egységes méréstechnikai módszerek és a nem 

szakszerűen végzett vizsg{latok sz{mos tal{lgat{sra adhattak okot és zavarhatja a 

k{rmentesítők munk{j{t is, valamint, a hírközlő szervezetek objektív t{jokoztat{s{t is 

befoly{solhatj{k. 

A „Heol.hu” port{lon tal{lkoztunk a következő hírrel: 

„ a gyöngyösi főiskola kutatói speci{lis lézerekkel és hőkamer{val p{szt{zz{k a katasztrófaövezetet. 

A levegőből végzett méréssel a kiömlött iszap mennyiségét és összetételét, a benne lévő mérgező 

anyagok koncentr{ciój{t szeretnék kideríteni. Emellett a hét közepéig tartó vizsg{lat sor{n keresik a 

v{laszt arra is, a t{rozó fala hol gyengült meg, és v{rható-e újabb g{tszakad{s.” -a tudósít{s így 

folytatódott  „A vas{rnapi mérés tapasztalataiból a résztvevő kutató mindössze annyit {rult el hogy a 

g{t {llapot{nak vizsg{lata sor{n r{jöttek valamire, amiről ő nem nyilatkozhat, munk{juk 

eredményének bejelentése a katasztrófavédelem feladata. A kutató hozz{tette: vas{rnap egy sz{z 

négyzetméteres területet repültek be, beleértve a kiporz{sos területeket is, ahol a megsz{radt iszap 

por form{j{ban a levegőbe kerülhet. Az érintett terület minden egyes négyzetméteréről rendelkeznek 

adatokkal. A vizsg{latkor alkalmazott technológia segítségével pontosan kimutatható lesz, hogy a 

szennyezett területen hol kell feltétlenül talajt cserélni, és hol lesz elegendő a talajjavít{s.” 

A hír sajn{latosan pontatlan és értelmezhetetlen és azt sejteti, hogy valami újabb 

katasztrófa van kil{t{sban. Az alapvető probléma az, hogy hő-kamer{val nem 

mérhetőek mennyiségi, minőségi értékek, nem beszélve a „benne lévő mérgező 

anyagok koncentr{ciój{ról”. Megjegyzés, hogy ilyen vizsg{latokat még széles 

spektrumú infravörös t{vérzékeléssel sem lehet elvégezni.  A lézeres mérések 

korl{tairól  Dr. Barsi Árp{d tanszékvezető egyetemi docens értelmezhetően kifejtette 

véleményét kor{bban írt tanulm{ny{ba.  

 

A Műegyetemi Természet és Sporttudom{nyi Közhasznú Egyesület  

kutat{sszervezési tevékenysége több mint 10 éve biztosítja egy kutató csoport részére 

az infravörös t{vérzékelési kutat{s h{ttér feltételeit. Egy NKTH kutat{si programban 



az egyesület konzorciumi tagként vesz részt. Az egyesületet 8 fő kutató, mérnök 

képviseli.  A tém{ban végzett szakirodalmaz{sra és a saj{t kutat{si eredményekre 

hivatkozva kijelenthető, hogy az infravörös légi t{vérzékelésnek sz{mos 

felhaszn{l{si területe létezik és ismertek a megfelelő technikai lehetőségek is. 

Esetünkben viszont kijelenthető, hogy semmilyen haszn{lható inform{ció gyűjtésére 

nincs lehetőség „hő-kamer{s” légi felvételezéssel és méréssel. 

A t{vérzékelési kutat{sról a későbbiek folyam{n az egyesület (mint kuratóriumi tag) 

részletes besz{molóban ad sz{mot. 

Szükséges viszont kiemelni néh{ny kirívó pontatlans{got: 

- A mennyiségi és minőségi anyag összetételi vizsg{lat, t{vérzékeléssel, 

repülőről, helikopterről, hőmérsékletméréssel nem végezhető el. A légi 

fényképezés technik{j{t természetesen kiegészíti, de csak felszíni topografikus 

hő eloszl{si felvételek készíthetők. Azzal, hogy azt hangoztatj{k, hogy ez a 

technika Amerikai, azzal a probléma nem oldódik meg.  

- A lézer technika és az infravörös emissziós felvételezés egy érzékelő 

egységben csak úgy működhet, hogy mindkét mérési rendszer felbontó 

képességéből jelentősen veszít. 

- Bízzunk abba, hogy az újs{gíró elhallotta azt, hogy: „A kutató hozz{tette: vas{rnap 

egy sz{z négyzetméteres területet repültek be (100m² ?).  Arról nem is beszélve, hogy : 

„Az érintett terület minden egyes négyzetméteréről rendelkeznek adatokkal.”.  Az MTSE 

kutatók fejlesztése alapj{n rendelkezünk olyan kutat{si eredményekkel, 

melyek segítségével nem csak 1 négyzetméterről lehet infravörös sug{rz{si 

adatokat regisztr{lni, hanem lehetőség van 300 méterről 100x100 mm-es 

területről is értékelhető méréseket végezni. 

- A vörösiszap katasztrófa esetében az MTSE kutatók elvetették az infravörös 

t{vérzékelés alkalmaz{s{t, viszont rendelkezünk olyan előtanulm{nyokkal, 

melyek pontosítj{k azt, hogy ezt a technik{t a katasztrófa elh{rít{s mely 

szakasz{ban lehet eredményesen alkalmazni. 

- Szükséges megjegyezni, hogy célszerű lett volna a mentés különböző 

szakaszaiban infravörös detekt{l{st alkalmazni, de nem légi felvételezés és 

nem anyagvizsg{latok felhaszn{l{s{ra.  

- Nem tekinthető szerencsésnek az al{bbi kijelentés: „A vas{rnapi mérés 

tapasztalataiból a résztvevő kutató mindössze annyit {rult el hogy a g{t {llapot{nak 

vizsg{lata sor{n r{jöttek valamire, amiről ő nem nyilatkozhat, munk{juk eredményének 

bejelentése a katasztrófavédelem feladata.”.  Tételezzük fel, hogy a mérésnek volt 

esetlegesen valamilyen eredménye. Abban az esetben, ha a mérések hoztak 



eredményeket (?) és azokat b{rmilyen form{ban közzétették, ak{r csak hír 

form{j{ban, akkor a vizsg{latok eredményeinek egy részét is nyilv{noss{gra 

kell hozni. Sejtelmes híreknek nincs helye egy ilyen katasztróf{ban. 

Néh{ny ismérv az infravörös t{vérzékelésről (kivonatok az MTSE kutat{si 

programj{ból) a teljesség igénye nélkül: 

- Az infravörös t{vérzékelésnél biztosítani kell, hogy az adott elektrom{gneses 

sug{rz{s teljes tartom{ny{t valós időben lehessen archiv{lni és értékelni.  

- A kutat{sok alapj{n optim{lis leképezés esetében ór{nként 162.000 felvételt 

kell készíteni. 

- A folyamatos valós idejű elemzéseknél egy időben line{ris és 

térspektroszkópi{s méréseket is végezni kell. 

- Repülés esetében az érzékenység és felbontó képesség megv{laszt{sa biztosítja 

az értékelhető eredményeket. 

 

A tudósít{sokban m{s repüléssel kapcsolatos híreket is olvashattunk: „A légi 

rendészet MD-500 típusú helikoptere egy mentőcsövet ereszt a vörösiszap-t{rozóba, hogy 

megmérje a folyadék sűrűségét, ennek alapj{n tudj{k meghat{rozni a szakemberek, hogy egy 

esetleges g{tszakad{sn{l h{ny sz{zezer köbméter iszap zúdulna a veszélyeztetett körzetbe.” 

 Kutatók egybehangzó véleménye alapj{n egy ilyen jellegű beavatkoz{s előre nem 

tervezhető folyamatokat indíthat el. 
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